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DET må være på tide at kaste et blik på Face-
book med de sociologiske briller på. Facebook 
er et massefænomen. I dag har mere end en 
million danskere oprettet en profi l på det 
sociale netværk. Det er især min egen ge-
neration af unge på under 25, der har taget 
netværket til sig, og det britiske dagblad The 
Independent har allerede navngivet os the 
Facebook Generation. 

Eksperter, først og fremmest fremtids- og 
kommunikationsforskere, har sideløbende 
med fænomenets udbredelse forsøgt at for-
klare, hvordan vi skal begribe dets store suc-
ces. Oftest portrætteres sitet som et redskab 
for kommunikation, eksempelvis som en 
»kommunikativ schweizerkniv«, som det blev 
foreslået i et debatindlæg.

Men hvad med at se på Facebook som noget 
andet og mere end et redskab? Hvorfor ikke 
betragte Facebook som et spejl, hvori nogle af 
de spilleregler for social omgang, som vi i min 
generation er blevet opdraget til at værdsætte 
allermest, lyser op og fremtræder klarere og 
tydeligere end noget andet sted? Måske skal 
en af årsagerne til Facebooks succes ligefrem 
fi ndes i det faktum, at det sociale liv på sitet 
er bygget op omkring nogle af de samme 
handlingsregulerende grundpiller som dem, 
vi kender fra virkeligheden, bare uden virke-
lighedens hæmmende begrænsninger? 

Jeg vil hævde, at man på Facebook ser 
tendenser til en næsten fuldbyrdet opløsning 
af skillelinjen mellem det private og det of-
fentlige rum, man har totalt fl ydende menne-
skelige relationer og muligheden for ved hjælp 
af et enkelt klik at opdatere det sociale ansigt, 
så det passer til tidens beat. Lad mig beskrive 
disse tre tendenser nærmere.

DEN første er den mest åbenlyse. Grænsen 
mellem, hvad der betragtes som privat, og 
hvad der betragtes som offentligt, er på Face-
book mildest talt fl ydende.

I den virkelige verden har vi siddet i sofaen 
og vænnet os til denne udvikling med reality-
shows og quiz-programmer, hvor den der 
krænger sine inderste hemmeligheder ud i 
offentligheden vinder. Til jobsamtalen har vi 
vænnet os til at blive testet for humor og so-
cial kapital. Og på jobbet har vi vænnet os til, 
at kvaliteter, der tidligere hørte privatlivet til, 
som kærlighed, kreativitet og almenmenne-
skelig udvikling, nu er bærende for virksom-
hedens fremdrift.

På Facebook er skridtet frem imod den 
private sfæres opløsning – det som Zygmunt 
Bauman med bange forudanelser har beskre-

vet som »bekendelsessamfundet« – imidlertid 
endnu tættere på at nå sit klimaks. Det er et 
samfund, hvor »vi har installeret mikrofoner 
i skriftestolene og forbundet dem med det 
offentlige højtalernetværk.« Intet offentligt 
højtalernetværk synes i denne forbindelse at 
kunne nå Facebook til sokkeholderne.

Her kan man helt legitimt distribuere sine 
feriebilleder, opdatere sin civilstatus, når 
kæresten er skredet, og sende statusbeskeder 
som »jeg savner min søde skat  (smiley)« ud 
til et publikum af ukendt størrelse uden at 
afvige fra det normale. Man fristes ligefrem 
til at sige, at det traditionelle moralske forbud 
mod offentlig udstilling af private følelser her 
er vendt på hovedet, således at der eksisterer 
et normativt forbud mod ikke, i det mindste 
en gang imellem, at ville give udtryk for sine 
private følelser offentligt.

Den næste færdselsregel fra den virkelige 
sociale verden, som Facebook viser os i idea-
liseret form, har at gøre med selve karakte-
ren af de relationer, vi indgår i. Vi er blevet 
opdraget til at se skeptisk på bindende og 
langsigtede relationer, hvad enten det er til et 
menneske, en uddannelsesinstitution eller en 
arbejdsplads, fordi det bindende kan komme 
i klammeri med de to ord, som vi har lært at 
elske mere end alt andet: fl eksibilitet og om-
stillingsparathed.

Vi har lært, at den største synd, man kan 
begå, er at gå i stå i sin personlige udvik-
lingsproces, og at vindermennesket, som den 
franske sociolog Luc Boltanski rammende har 
formuleret det, er let som en fjer, der ubesvæ-
ret ændrer retning, når vinden skifter.

Hvis vi skal kunne efterleve disse krav 
skal de relationer, vi indgår i, ideelt set være 
ethundrede procent nedbrydelige. Vi skal 
lynhurtigt kunne løsrive os og komme videre, 
når tiderne skifter. Også her har Facebook-
universet foregrebet den sociale virkelighed. 
Alle relationer er fuldstændig nedbrydelige, 
det tager kun et enkelt »klik« at løsrive sig 
fra en uønsket ven eller at forlade en støt-
tegruppe, som giver udtryk for noget, man 
mente i går. Enhver relations etablering eller 
annullering er således blot et enkelt tryk på 
museknappen væk.  

Det fører til den tredje sociale færdselsre-
gel, som vi i min generation har lært at efter-
leve, og som fremtræder i noget nær fuldendt 
form på Facebook: at være i stand til at skabe 
de rette relationer på det rette tidspunkt har 
enorm indfl ydelse på, om man ender som suc-
ces eller fi asko. Det handler om at blive set og 
hørt med de rigtige og af de rigtige.

Den unge danske fi losof Anders Fogh Jen-
sen har udtrykt om dagens samfund »at det i 
høj grad handler om at gøre sig ’lækker’ for at 
blive valgt til. Den vigtigste kompetence er 
derfor konnektions-kompetencen, altså evnen 

til hele tiden at forbinde og afforbinde sig.« I 
den virkelige verden kan det afføde betydelige 
besværligheder at skulle leve op til denne 
fordring. På Facebook derimod, er det såre 
simpelt og kræver kun et par klik.

DEN amerikanske sociolog Erving Goffman 
benyttede allerede for mange år siden ansigtet 
som en metafor for »det selvbillede, der af-
tegner sig ved anerkendte sociale træk.« An-
sigtet var for Goffman dermed ikke bare øjne, 
hår og næse. Snarere var det den bestemte 
fortælling om et menneskes personlighed, 
som blev fortalt og accepteret i verden om-
kring. Selvom folkene bag Facebook næppe 
har læst Goffmans værker, kan navnet – An-
sigtsbogen – næsten ikke være mere velvalgt i 
denne sammenhæng. 

Følger vi denne tankegang, kan vennerne 
og de mange gode sager, der byder sig til i 
Facebooks verden, ikke først og fremmest 
betragtes som kontaktmuligheder til verden 

omkring, sådan som det hedder i Facebooks 
slogan. De fremstår derimod som brikker, 
som brugeren kan benytte til at sammenstøbe 
og vedligeholde et bestemt ansigt med.

Når man bliver medlem af en velgørende 
gruppe (for eksempel »Folk der går med kniv 
er idioter!«), er den primære effekt således 
ikke, at man hjælper en specifi k sag. Det er 
snarere det omvendte, der er tilfældet, nemlig 
at den specifi kke sag tilbyder sin hjælp og 
støtter brugeren til at vedligeholde et bestemt 
ansigt som »dyrevenlig«, »pædofi lifjendtlig« 
eller »ungdomshusstøtte«.

Facebook kan på den måde begribes som et 
socialt spejl, hvor nogle af tidens spilleregler 
for social færdsel fremstår særlig klart og 
tydeligt for os. Min generation lever således 
godt op til navnet the Facebook Generation. 
Ikke bare fordi vi i stort omfang bruger sitet, 
men også fordi Facebook er et godt billede på 
det normsystem, som er med til at regulere 
netop vores færden.

Klik. Vindermennesket er med den franske sociolog Boltanskis 
ord »let som en fjer, der ubesværet ændrer retning, når vinden 
skifter.« Det klares med et enkelt klik på Facebook.

Dagens vinder

Mark Zuckerberg, grundlæggeren af Facebook og den generation, som fulgte ham.
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